
Ingrediënten per product – MORE chocolate 
 
Let op: alle producten worden gemaakt in dezelfde ruimte. Daar worden ook noten verwerkt. Alle 
producten kunnen daardoor sporen van noten bevatten.  
 
 
Bonbons 
 
Aardbei-munt  
Ongezouten roomboter, glucose, aardbeienpuree, natuurlijke munt aroma, cacaomassa, suiker, 
citroenzuur, cacaoboter, sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator carrageen), 
natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, kleurstof E129, E120, E102, E133 (kan negatief effect 
hebben op activiteit en aandacht van kinderen).  
 
Anijs-sinaasappel 
Natuurlijke sinaasappel aroma, suiker, ongezouten roomboter, glucose, anijs aroma, citroenzuur, 
cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, kleurstof 
E110 (kan negatief effect hebben op activiteit en aandacht bij kinderen). 
 
Calamansi  
Ongezouten roomboter, glucose, kalamansipuree, suiker, cacaomassa, cacaoboter, 
sojalecithine, natuurlijke vanille aroma,  kleurstof E102, E133, E171, E110 (kan negatief effect hebben 
op activiteit en aandacht bij kinderen).  
 
Coffee & cream  
Ongezouten roomboter, glucose, cookies aroma, kleur 150a, cacaomassa, suiker, cacaoboter, 
sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator carrageen), natuurlijke vanille 
aroma, volle melkpoeder, anti-klontermiddel; E555. Kleurstof; E172, E153.  
 
Cookies & cream  
Ongezouten roomboter, glucose, koffie extract, 100% gemalen gebrande koffie, maltodextrine, 
invertsuikerstroop, karamel (E150c, E150d), cacaomassa, plantaardige vetten (zonnebloem), 
koekstukje (tarwemeel, suiker, tarwemoutmeel, emulgator, zonnebloemlecithine, suiker, 
zetmeel, rijstmiddel:E500ii, cacaoboter, sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom 
(stabilisator carrageen), natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, anti-klontermiddel; E555.  
 
Framboos 
Ongezouten roomboter, glucose, frambozenpuree, cacaomassa, suiker, cacaoboter, 
sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, citroenzuur, anti-klontermiddel; E555, 
Kleurstof; E172, E153, E124.  
  
Hazelnootpraliné  
Suiker, cacaomassa, cacaoboter, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, sojalecithine, 100% 
plantaardig vet, hazelnoten, amandelnotenpasta, E172.  
 
Hibiscus  
Ongezouten roomboter, glucose, hibiscus aroma (E334), kleur E163, geconcentreerd citroensap, 
cacaomassa, suiker, cacaoboter, sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator 
carrageen), natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, kleurstof E110, E129, E120 (kan negatief 
effect hebben op activiteit en aandacht bij kinderen). 
 
 



Kaneel  
Ongezouten roomboter, glucose, kaneel, 100% plantaardig vet, amandelnotenpasta, 
cacaomassa, suiker, cacaoboter, sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator 
carrageen), natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, E171.  
 
Karamel  
Glucosestroop, gecondenseerde magere melk (magere melk, suiker), volledig gehydrogeneerde 
plantaardige vetten (kokosnoot), zout, emulgator: E471, cacaomassa, suiker, cacaoboter, 
sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, kleurstof E110 (kan negatief effect 
hebben op activiteit en aandacht bij kinderen).  
 
Rijstcrisp 
Suiker, cacaoboter, cacaomassa, volle melkpoeder, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, 
plantaardige vetten (zonnebloem), koekstukje (tarwemeel, suiker, tarwemoutmeel, emulgator, 
zonnebloemlecithine, zetmeel, rijstmiddel:E500ii, natuurlijke vanille aroma), kleurstof E171, anti-
klontermiddel; E555. Kleurstof; E172, E153.  
 
Peanut butter cup  
Glucose, pinda, zonnebloemolie, pinda-olie, zout, cacaomassa, suiker, cacaoboter, 
sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator carrageen), natuurlijke vanille 
aroma, volle melkpoeder, anti-Klontermiddel E555. Kleurstof E172, E171.  
 
Pistache  
Ongezouten roomboter, glucose, pistache extract, natuurlijke aroma, pistachenoten, 
cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator 
carrageen), suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, anti-Klontermiddel E555. Kleurstof 
E172, E171, kleurstof E102, E133 (kan negatief effect hebben op activiteit en aandacht bij kinderen).  
 
Prosecco  
Ongezouten roomboter , glucose, prosecco, cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, 
hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator carrageen), natuurlijke vanille aroma, volle 
melkpoeder, anti-Klontermiddel E555. Kleurstof E172, E171.  
 
Rode peper  
Ongezouten roomboter , peper flakes, 100% chilies, cacaomassa, cacaoboter, suiker, 
sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator carrageen), natuurlijke vanille 
aroma, kleurstof E129, E120 (kan negatief effect hebben op activiteit en aandacht van kinderen). 
 
Vanille  
Ongezouten roomboter, vanillestokje, glucose, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator 
carrageen), cacaomassa, suiker, cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle 
melkpoeder, kleurstof E120, E132, E171.  
 
Bosvruchten  
Ongezouten roomboter, glucose, bosvruchtenpuree, yoghurtpoeder, citroenzuur, cacaomassa, 
suiker, cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, gehydrogeneerd 
plantaardig vet, gemodificeerd zetmeel, melk eiwitten, magere melkpoeder, voedingszuur, 
E330, aroma’s, kleurstof E120, E132, E171.  
 
Gin-tonic  
Glucose, gin, komkommersiroop (E133), cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, hoog 
gepasteuriseerde slagroom (stabilisator carrageen), natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, 
anti-klontermiddel; E555, Kleurstof; E172, E153, E102, E133 (kan negatief effect hebben op activiteit 
en aandacht bij kinderen).  
 



Kokos-amandel  
Glucose, kokosmelk, water, emulgator: E435, stabilisator: E466, geraspte kokos, amandelen, 
rookkruiden, suiker, zout, aroma, dextrose, cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke 
vanille aroma, volle melkpoeder, antiklontermiddel; E555. Kleurstof; E171, E172, E133.  
 
Tropical  
Ongezouten roomboter, glucose, tropicalpuree, cacaomassa, suiker, ananassap, cacaoboter, 
sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, kleurstof E104, E103, kokos aroma, 
citroenzuur.  
 
 
  



Bars 
 
Appel 
Ongezouten roomboter, glucose, appelpuree, cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, 
citroenzuur, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, anti-Klontermiddel E555, Kleurstof E172, 
E171, E102, E133 (kan negatief effect hebben op activiteit en aandacht bij kinderen).   
 
Blauwe bes 
Ongezouten roomboter, glucose, blauwe bes puree, citroenzuur, cacaomassa, suiker, 
cacaoboter, sojalecithine, citroenzuur, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, kleurstof E133, 
anti-Klontermiddel E555. Kleurstof E172, E171.  
 
Bosvruchten 
Ongezouten roomboter, glucose, bosvruchtenpuree, yoghurtpoeder, citroenzuur, cacaomassa, 
suiker, cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, gehydrogeneerd 
plantaardig vet, gemodificeerd zetmeel, melk eiwitten, magere melkpoeder, voedingszuur, 
E330, aroma’s, kleurstof E120, E132, Anti-Klontermiddel E555. Kleurstof E172, E171.  
 
Framboos 
Ongezouten roomboter, glucose, frambozenpuree, cacaomassa, suiker, cacaoboter, 
sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, citroenzuur, anti-Klontermiddel E555. 
Kleurstof E172, E171, kleurstof E129, E120 (kan negatief effect hebben op activiteit en aandacht van 
kinderen). 
 
Passievrucht 
Ongezouten roomboter, glucose, passievruchtpuree, citroenzuur, cacaomassa, suiker, 
cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, anti-Klontermiddel E555. 
Kleurstof E172, E171, E120, E132.  
 
Sinaasappel 
Natuurlijke sinaasappel aroma, suiker, ongezouten roomboter, glucose, citroenzuur, 
cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, anti-
Klontermiddel E555. Kleurstof E172, E171, E110 (kan negatief effect hebben op activiteit en 
aandacht bij kinderen).  
 
Amandel 
Suiker, cacaomassa, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, sojalecithine, 100% plantaardig 
vet, hazelnoten, amandelnotenpasta, glucosestroop, gecondenseerde 
magere melk (magere melk, suiker), volledig gehydrogeneerde plantaardige vetten (kokosnoot), 
zout, emulgator: E471, amandelen, rookkruiden, zout, aroma, dextrose, cacaoboter, E172.  
 
Gianduja 
Suiker, cacaomassa, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, sojalecithine, cacaoboter, 
palmolie, hazelnoten, magere melkpoeder, magere cacao, emulgatoren: lecithinen (soja), 
vanilline, E171, E153, E172. 
 
Hazelnoot 
Suiker, cacaomassa, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, sojalecithine, cacaoboter, 100% 
plantaardig vet, hazelnoten, amandelnotenpasta, E172.  
 
Pinda 
Glucose, pinda, zonnebloemolie, pinda-olie, zout, cacaomassa, suiker, cacaoboter, 
sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator carrageen), natuurlijke vanille 
aroma, volle melkpoeder, anti-Klontermiddel E555. Kleurstof E172, E171.  



 
Pistache 
Ongezouten roomboter, glucose, pistache extract, natuurlijke aroma, pistachenoten, 
cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, hoog gepasteuriseerde slagroom (stabilisator 
carrageen), suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, Anti-klontermiddel; E555. 
Kleurstof; E172, E153.  
 
Walnoot 
Walnoten, glucosestroop, gecondenseerde magere melk (magere melk, suiker), volledig 
gehydrogeneerde plantaardige vetten (kokosnoot), zout, emulgator: E471, cacaomassa, suiker, 
cacaoboter, sojalecithine, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, antiklontermiddel; E555. 
Kleurstof; E172, E133.  
 
 
  



Repen 
 
Puur-brons 
Cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, E172.  
 
Melk-goud 
Cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, anti-
Klontermiddel E555. Kleurstof E172, E171.  
 
Wit-zilver 
Cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, anti-klontermiddel; 
E555. Kleurstof; E172, E153.  
 
Puur & wit 
Cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder.  
 
Melk & wit 
Cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder.  
 
Puur met noten 
Cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, amandelen, 
hazelnoten, pecannoten, walnoten, paranoten. Kan mogelijk sporen bevatten van: gluten, 
noten, pinda’s en sesam.  
 
Melk met gedroogde appel en kletskop 
Cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, 
appel, voedingszuur(E330), kaneel, conserveermiddel(E223), kan mogelijk sporen bevatten van: 
gluten, noten, pinda’s en sesam.  
 
Wit met gevriesdroogde aardbeien en meringue 
Cacaomassa, cacaoboter, sojalecithine, suiker, natuurlijke vanille aroma, volle melkpoeder, 
aardbeien, gedroogde glucosestroop, scharreleiwitpoeder, verdikkingsmiddel: E412, stabilisator: 
E466, citroenzuur: E330. Kan mogelijk sporen bevatten van: gluten, noten, pinda’s en sesam.  
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